
І На пленумі ЦК ЛКСМ України
Комсомольці і ллолодь республіки, як і всі радян

ські люди, палко, всім серцем підтримують і схва
люють внутрішню і зовнішню політику рідної Кому
ністичної партії, єдині у своєму прагненні втілити в 
життя рішення XXV з'їзду КПРС. Це підкреслили 
учасники XI пленуму ЦК ЛКСМ України, який відбув
ся 1 липня в Києві. Було обговорено питання «Про 
проект Конституції Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік і завдання комсомольських . ооганізацій 
республіки, які випливають з доповіді товариша 
Л. І. Брежнєва на тоавневсму (1977 р.) Пленумі ЦК 
КПРС».

У доповіді першого секретаря ЦК ЛКСМУ А. !. Кор- 
нієнка і виступах відзначалося, що молодь одностай
но схвалює Постанову Верховної Ради СРСР про 
обрання Генерального секретаря ЦК КГІРС товариша 
Леоніда Ілліча Боежнєва Головою Президії Верховної 
Ради СРСР. Це — ще одне яскраве свідчення постій
но зростаючої керівної і спрямовуючої ролі Кому
ністичної партії, що відповідає найвищим інтересам 
радянського суспільства і держави.

Проект нової Конституції, говорилось на пленумі, 
розроблений під керівництвом товариша Л. І. Бреж
нєва, — документ величезної політичної, надихаючої 
сили. В ньому дістали всебічне відображення і зако
нодавчо закріплені ті глибокі зміни, які відбулись у 
країні за чотири десятиріччя. Основний Закон нашо
го життя пройнятий без/иежним піклуванням партії 
пре підростаюче покоління.

Почуття законної гордості і великої відповідаль
ності Викликало у всіх юнаків і дівчат надання Ленін
ському кол-.сомолсві поряд з іншими громадськими 

організаціями Прага законодавчої ініціативи, участі 
у вирішенні політичних, господарських і соціально- 
культурних. питань.

— У відповідь на високе довір’я партії наша брига
да взяла нові соціалістичні зобов’язання: планові 
завдання по виплавці стелі завершити до 27 грудня 
і дати країні додатково 1000 тонн металу, — сказав 
сталевар двованногс сталеплавильного агрегату мар
тенівського цеху заводу «Зепоріжсталь». лауреат 
премії Ленінського комсом.слу Валентин Нечет. Мо
лодь вчиться у передовиків, новаторів виробництва, 
працює по-удерному, з творчим підходом. Тільки на 
нашому підприємстві уже в НИНІШНІЙ п'ятирічці мо
лоді ентузіасти впровадили десятки раціоналізатор
ських пропозицій.

Проект нової Конституції надає юнакам і дівчатам 
прЬєо бути обраним до вищих органіг народної вла
ди з 18 років. Широку і ефективну участь /молоді в 
управлінні справами суспільства ще рат підтвердили 
вибори до місцевих Рад депутатів трудящих, які від
булись 19 червня. Тільки в нашій республіці було 
обрано більш як 31 процент депутатів віком до ЗО 
років, значна частина їх — члени ВЛКСМ.

— Надаючи кожній радянській людині найширші 
права, проект Конституції СРСР проголошує обов'яз
ком і справою честі сумлінну працю, — відзначив у 
своєму виступі бригадир трзктсокс’' бригади кол
госпу імені Леніна Черкаського ■ району Черкаської 
області, Герой Соціалістичної Праці АА. В. Прихно. 
І молодь працює самовіддано, з повною е’ддачею. 
Одержати по 45 центнерів зернових з гектара — та
ке зобов’язання /лоло'дих механізаторів нашої брига

ди. Сьогодні вже можна сказати, що слова сеогс ко
лектив додержить з честю.

Еелике місце в доповіді й виступах секретаря ко
мітету комсомолу Київського заводу «Арсенал» ;мє- 
ні В. І. Леніна Валерія Луганова, першого секретаря 
Полтавського обкому ЛКСМУ М. С. Кулика, голсеи 
бюро міжнародного молодіжного туризму '»Супут
ник» ЦК ЛКСМУ Г. П. Неумейка, апаратниці Сєвєро
донецького виробничого об'єднання «Азот» Еорс-ши- 
ловградської області Лідії Кривової, майора машин
ного доїння колгоспу «За заповітами Лежне-.- Лебе- 
динського району Су/гської області Миколи Шилз та 
інших було приділено завданням комсомолу в зв яз- 
ку з обговоренням проекту Конституції, яке ПОЕИННО 
стати могутт ім стимулом дальшого Підвищення тру
дової і політичної астизності молоді в боротьбі за 
успішне виконання історичних рішень XXV з їзду 
КПРС, гідну зустріч 60-річчя Великого Жовтня.

Зазначалося, що не пленумах, активах, комсол'оль- 
ських зборах, безпосередньо в комсомольсько-моло
діжних колективах, ланках, студентських будівельних 
загонах, таборах праці й оідг^чинку при обгсеерзнні 
проекту Основного Закону країни головну увагу не
обхідно приділяти дальшому» поліпшенню 'дейнс-по- 
літичного, трудового і морального вихозання молоді, 
підвищенню ефективності і ЯКОСТІ всієї КОМСОМОЛЬ
СЬКОЇ роботи. Широкій пропаганді положень Основ
ного Закону держави має сприяти Пенінський урок 
«Я — громадянин Радянсько, с Союзу», який пройде 
у еересні я усіх комсомольських ор'анізаціях.

У прийнятій постанові намічено конкретні заходи 
по здійсненню глибокого, ділового обгсесрсіжя 
проекту Конституції СРСР.

З великим піднесенням учасники плену ».'У ПО.ІЧЙЧЯ- 
ли Лист Центральному Комітетові КПРС, Генерально
му секретареві ЦК КПРС, Голові Президії ЕєрхсвнОї 
Ради СРСР товаришеві Л. І. Брежневу.

У роботі пленуму взяли участь відповідальні пра
цівники ЦК Компартії України, ЦК ВЛКСМ.

‘ (РАТАУ). -

СПРОБУВАЛИ СИЛИ
Настала пора косовиці 

ранніх зернових у нашому 
районі. До нинішніх жнив 
хлібороби прийшли у.вес- 
готовності: вся збиральна 
техніка була вчасно відре
монтована., укомплектова
ні комбайнові екіпажі, 
створені механізовані за
гони за прикладом кубан
ців. Минулої суботи ком
байнери вперше вивели 
степові кораблі в достиглі 
поля. Під час пробних об
косів першого жнивного 
дня вони поклали у валки 
ранніх зернових па площі 
86 гектарів. Спробували

ПЕРШЙЙ

свої сили і молоді ком
байнери Микола Малиця з 
колгоспу імені' Клрла 
Маркса та Андрій Трюхай з 
радгоспу < ГІ’ятнхатськнй». 
.Микола зобов’язався «Ко
лосом» скосити ранніх 
зернових на площі 260 
гектарів і намолотити 6,5 
тисячі центнерів зерна. 
Андрій таким же комбай
ном — 225 гектарів і 7200 
цеп і перів зерна.

І. ЖИЛКА, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Пстрівського 
райкому комсомолу.

УСПІХ
Миколи. За перші два ро
бочі дні на жнивах вони 
скосили горох з площі 36 
гектарів (при нормі за змі
ну — 8 гектарів). Екіпаж 
комуніста і комсомольця 
очолив соціалістичне зма
гання серед збиральних 
екіпажів господарства.

Т. ЛАТНО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Пстров- 
ського Устинівського 
району.

Е суботу у Знам'янці відбулося 
інтернаціональне свято дружби і пра
ці. Старшокласники Знам’янського 
району і 180 їхніх друзів з одинадця
ти союзних республік відрапортували 
про здобутки трудової чверті. Два 
тижні юнаки і дівчата жили єдиною, 
Еї-с.елсю і щасливою сім'єю. І кожен
з них серцем зрозумів і відчув вели
кий зміст слова «Дружба».

Фоторепортаж ВАСИЛЯ КОВПА
КА зі свята див. на 3 стор.

Цю дружбу
заповів нам

ЛЕНІН

1ЙЙЕІИ
ВАХТА-
им

Цей успіх можна від
нести до першого рекор
ду на нинішніх жнивах. 
Косовиця почалася, і ба
жання у кожного трудів
ника нашого господарства 
у бідпоеідь на лист май
стрів збирання до всіх 
жниварів республіки — 
хліб ювілейного року зі
брати вчасно і без втрат. 
Приклад тому — успіх сі
мейного екіпажу комуніс
та Віталія Кучерявенка та 
його сина комсомольця

ЗБЕРЕМО ВРОЖАЙ СПОВНА
Кож'чі хлібороб сьогодні уважно при

слухається до зведень погоди, що пере
даю і ь но радіо, пильно вдивляється в 
лебз -- яким буде день? Настали жни
ва, і хлібороб ретельно готується до бит
ви за хліб.

Саме про це і вели мову на недавніх 
комсомольських зборах молоді механіза- 

рч гракториої бригади № І. в якій я 
працюю. Уважно прочитали .ми лист 
мансі рів збирання до всіх жниварів рес
публіки. Гаряче сперечалися, радилися. 
Техніку ми вже давно підготували. Але 
одним ремонтом не можна обмежуватись. 
Врожай ювілейного року видався щед
рим, і зібрати його треба сповна, без 
шпімспших втрат, бути готовим до ко
совиці за несприятливих погодішх умов.

Мої товариші добре загерметизували 
збиральні машин», обладнали додагко-

вимп пристроями, па випадок полягапня, 
саморобними пристосуваннями. Зазда
легідь подбали про створення обмінного 
фонду вузлів та агрегатів. Це звільнить 
мас віл трати дорогого часу на пошуки 
запасних частин.

Техніка до роботі: готова. Настрій у 
хлопців бойовий. Серце наповнюється 
радісно: рясні дозрівають хліба. З кож
ного гектара думаємо зібрати по 33 цент
нери, тоді як минулого року ми взяли 
тільки по 29.

К о м сом ол ьсько-м ол од і ж и и й ек і па ж, 
який я очолюю, взяв зобов’язання скоси
ти 200 гектарів і намолоти ги 6600 цент
нерів хліба. Плануємо віджнивувати за 
Ю робочих днів.

В. МУСИК, 
комбайнер колгоспу імені Димит
рова Компаніївського району. • ТАК ПОЧИНАЛОСЯ СВЯТО.
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Ударною працею відзначає кожен день Жовтневої юві
лейної вахти слюсар цеху № 7 Кіровоградського іаиоду дру
карських машинок Надій РII КАЛ КО. При високій якості 
виконання складальних робіт її пормовиробігот досягає що
зміни 120 процентів.

Фото І. КОРЗУНА.
(■■■вв^^пвтви^ашнвяЕКЕЯйввяанаявйяйвяавЕгЕгга

райкому комсомолу
Відбувся пленум Позомиргородського 

райкому комсомолу, який розглянув пи
тання: «Про проект Конституції Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік і 
завдання комсомольської організації ра
йону, 
риша 
(1977
І’ІДДІО , . . .
ЛКСМУ Андрій Скляренко.

— Надзвичайний прі-плив енергії і 
І натхнення V молоді викликали рішення 

травневого (1977 р.) Пленуму ПК 
КПРС, — сказав доповідач.

Нова Конституція законодавчо закріп
лює право Ленінського комсомолу по
руч з профспілками та іншими масовими 
громадськими організаціями на участь у 
вирішенні політичних, громадських і со
ціально-культурних питань, право на за
конодавчу ініціативу.

В органи Радянської влади тільки в 
нашому районі обрано 767 депутатів, в 
тому числі 136 робітників, 406 колгосп

що
Л. 1. Брежнева
р.) Пленумі Ц1\ КПРС». З допо- 
виступпв перший секретар РК

вшілизають з доповіді тоаа- 
на травневому

ників, 228 молодих виробничників, 
жінок.

Парі їя ще раз проломе метру вала свою 
віру не Тільки в творчу енергію і енту
зіазм молоді, але й » політичну І гро- 
мадську зрілість. Комсомольці і молодь 
нашого району працюватимуть ще кра
ще, успішно виконають завдання парти 
та Ленінського комсомолу, славними 
трудовими ділами гідно зустріну.. 
60-річчя Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

В обговоренні доповіді взяли участь. 
О. П-.-ліасспко — секретар комсомоль
ської організації плодоконсервного за
воду. Г. Коробка — секретар 
комсомолу колгоспу «Жовтень», II. Фе
дорченко — секретар комсомольської 
організації районного відділу внутрішніх 
справ, І. Щербина — секретар комсо
мольської організації Капіта пінського 
відділення районного об єднання «Сіль
госптехніка-» та інші.

ж
ЛЮДИНА КРАЇНИ РАД

1977 року -----

ТАМ, 
ДЕ УЧИВСЯ 

БАЗІЛЬ
БОБРИ НЕНЬКОМУ
СІЛЬСЬКОГОСПО
ДАРСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ 
ПРИСВОЄНО ІМ'Я 
ЙОГО ВИХОВАННЯ 
ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ ВАСИЛЯ 
ПОРИКА

На батьківщині героя а 
меморіальному музеї збері. 
гається хвилюючий доку
мент. З нього ми дізнаємо
ся, що з 1936 році Василі» 
Порик, навчаючись у Боб, 
ринці, вступив до лав ком
сомолу. П'ятнадцятирічного 
хлопця з села Соломіроч, 
що на Вінниччині, привела« 
технікум любов до землі, 
прищеплена йому батьками 
і школою. Колишні виклада
чі Г. Д. Гречанівський і Т. С. 
Тодорський добре пам'ята
ють Василя. Він відмінно 
навчався, був активним ком-Дп

лт» АС И ЛЬКОВІ Мсрзлікіну не 
було й двох років, коли 

він залишився без батьків. До 
восьми літ хлопчик инхову- 
вався у старших братів І сес
тер. А потім залишив рідне 
село Тембовку, що в Козлов- 
ському районі Воронезької об
ласті, і поїхав до брата Івана 
в .Москву.

! У столиці для хлопчика все 
було незвичним, цікавим. Він

II у вільний від навчання час 
любно блукати вулицями міс
та, милуючись його красою, 
мріючи про навчання в універ-

і ситеті.
І ...Того недільного ранку 1911
1 року закінчилось дитинство 

Васнлькд. Війна зламала всі 
його надії. Випровадивши на 
фронт брага, через кілька днів 
він і сам вирішив іти вою
вати.

! . У яку б військову частину
і Василько не просився, всюди 

Йому відповідали:
, — Малий ще, хлопче. Три

надцять тільки.
Та Василько не з тих, що 

поступаються перед невдача
ми. Задавшись метою потра
пити на фронт, він кожного 
дня бував у військових. І на
решті йому пощастило: потра
пив у 33 танкову бригаду. Тут 
попросився у рогу розвідки.

Перше бойове хрещення від
булось у жорстоких боях під

Смоленськом. Ведучи протя
гом кількох днів безперервні 
запеклі бої, бригада втратила 
багато машин і була підведе
на на переформування.

Невдовзі танкістів послали 
на Північно-Західний фронт, 
а район Старої Руси, де ні 
вдень, ні п іочі не припинялись 
жорстокі бої.

На все життя вкарбувались 
у пам’яті Василька ці незабут
ні дні. Розвілрота, якою ко
мандував старшин лейтенант 
Маннлюк, дістала завдання 
захопити «язика».' У числі 
сміливців, які добровільно по
просились іги на ризиковану 
справу, був і улюбленець роти 
Василь Лісрзлікіп.

У темряві розвідники .непо
мітно пробрались до ворожих 
окопів. У короткій, але запек
лій рукопашній сутичці« вони 
знищили кількох фашистів. 
І, захопивши «язика», виру
шили «додому».

Та гітлерівці виявили радян
ських патріотів, відкрили по 
них шквальний кулеметно-мі
нометний вогонь. Падали сол
дати. Залишився на нолі бою 
і командир роги, який був 
Василькові за батька.

Згодом командування брига
ди дослало свого вихованця в 
авгороту, де він здобув спеці

альність шофера. Сівши за 
«баранку» автомашини, , Ва
силько в складі 38-ї танкової 
бригади знову йде в бій. Та 
невдовзі з’єднання втратило 
багато машин і було розфор
моване.

Після цього фронтові шля-

залпи гармат, Василь служить 
дійсну, потім надстрокову 
служби. Він — інсгруктор-умо- 
тоцикліст.

У 1955 році Мерзлікін звіль
нився у запас і за комсомолі.- 
сі кою путівкою разом з пер
шими загонами будівельників

СИН ПОЛКУ
хн-дорогп привели Мерзлікіиа 
в 15-ту легку артилерійську 
протиіапкоау бригаду, яка ве
ла бої на орловській землі. 
Під час визволення Орла па
шина Мерзлікіиа наскочила на 
проти ганкову міну. Водія кон
тузило — шість місяців був 
глухонімим. Лікарі зробили 
все від них можливе, щоб НО
СІ звити сина полку на ноги. 
Вилікувавшись, він б’єтьсй з 
ворогами до останнього дня 
війни.

За ратні подвиги Мерзлікіиа 
було нагороджено медалями 
«За відвагу» і «За бонові 
заслуги». А коли відгриміли

прибув на береги Дніпра, де 
розгорталось будівництво Кре
менчуцької гідрослектроьтан - 
ції.

Спеціальність, набута 8 ар
мії. тепер знадобилась юна
кові. Йому випала велика 
честь у числі перших водіїв 
скинути кам’яні брили у 
безодню прорану, зупіїниашіг 
течію великої української рі
ки, примусивши її води пада
ти на колеса турбін гідро
електростанції. Тепер уже по
ряд з бойовими нагородами у 
В. Т. Мерзлікіиа була відзна
ка за працю — медаль «За 
трудову доблесть».

А коли дніпровська красуня 
запрацювала на комунізм, 
син Росії вирішив назавжди 
залишитися в місті, яке ви
росло поруч гідроелектростан
ції. Колишнім фронтовик тру
дився о управлінні автотран
спортного господарства вироб
ничого об’єднання «Дніпро- 
емері обудіндусгрія». Своїм 
МАЗом з напівпричепом віч 
об'їхав усю країну. Знову ви
сока урядова паюрода — ор 
ден Трудового Червоного Пра
пора.

Заслуженою шаною і поза- 
гою користується ударник ко
муністичної праці у своєму 
колективі, його обрали чле
ном партійного бюро управ
ління автотранспортного гос
подарства, головою товари
ського суду. Він — член цехо
вого комітету профспілки ре
монтно-механічної служби, 
старшин грсіїадський інспек
тор з техніки безпеки.

Тепер ветеран війни працює 
слюсарем по ремонту акуму
ляторів. Працює, не иокла- 
даіочи рук. і своїм особистим 
прикладом запалює інших.

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учитель Сві гловодської 
міської заочної серед
ньої школи.

сомольцем, захоплювався 
спортом, військовою спра
вою, грав на балалайці.

Закінчивши техніку/л, По
рик подав заяву до рай- 
військкомату: «Прошу на-
правити мене на навчання 
до військового училища. Я 
зобов'язуюсь докласти всі 
сили і знання, щоб стати 
командиром Червоної Ар
мії». Комсомольська органі-
зеція училища 
вала його до

рекоменду- 
військового

училища.
З перших днів Великої Віт

чизняної війни молодий лейте
нант, комуніст командує стрі
лецьким взводом. Здається, 
тільки вчора відзвуки» міддю 
військового оркестру випускний 
вечір, тільки вчора зичили їм 
успішної служби викладачі, а 
вже сьогодні нипала їм на до
лю найважча дорої а... У жарко
му, перівному бою під Уман
ню, поранений, непритс-піий, 
Порик потрапив у полон, і опи
нився аж у Північній Франції.» 
Ьомонському таборі для радя<^ 
ськк.х військовополонених. Це 
був район вугільних шахт, у 
яких примушували їх працю
вати.

В. Порик у 1942 році 
утворив у Ьомонському та
борі підпільну організацію 
«Радянський патріот», чле
ни якої за його дорученням 
вночі через секретні лазів
ки виходили за межі табору 
на відстань 10—20 кіломет

ТИ НА ЗЕМЛІ — ГОСПОДАР

7Ш ЦІКАВЛ
Саме так говорить про свою професію до

зувальника Людмила Сед.іецька, робітниця 
Гайворонського міжколгоспного комбікор
мового заводу. Робота у Людмили відпові
дальна — дівчина визначає точність вве
дення компонентів у концентровані корми. 
Почули про Людмилину професію у селі 
Могильному (як і про прогресію оператора, 
диспетчера, дообильїіика) в 1975 ропі, коли 
тут було введено в дію комбікормовий за-, 
вод. Завод. Цс слово асоціюється в нашій 
уяві із промисловим містом. А тут, у Мо
гильному, в глибинці, і раптом, завод. Од
нак, як і па першому-ліпшому промислово
му підприємстві — індустріальні методи 
праці, асфальт, нормований робочий день, 
вихідні, оплачувана відпустка. А. головне, 
кожен робітник бачить перед со.бою чітку 
перспективу завтрашнього дня: і щодо даль
шого поліпшення- економічних показників 
роботи заводу, і щодо соціального розвитку 
•колективу, і щодо дальшого нарощуваний . 
потужності підприємства.

Ростиме завод, зростатимуть люди, — 
вважає ного директор Віталій Петрович 
Гриб.

На заводі багато молоді. І хоча колег.тип пере
живає, власне, періоц становления, сьогодні уже 
можна говорити про внесок молодих у загальну 
справу. Ударно, натхненно, з якоюсь особливою 
любов’ю до свого мозодого підприємства працює 
завідуюча лабораторією Любов Пасічник А може 
Люба так тонко відчуває труднощі заводу, що 
вони обоє — І завод, і Люба — молоді? Попереду 
ще і труднощі, і світлі виднокола. Лабораторія— 
дільниця на заводі відповідальна. Тут визначають 
аналізи якості надходжуваної сировини, дбають 
про якість кормів. І у лаборантки Людмили Дер
кач, як і у завідуючої лабораторією турбот щодня 
чимало. А то навіть і більше, бо Людмила — 
секретар комсомольської організації заводу І збо
ри, I суботник, і заяви. Думаєте заяви про звіль
нення? Поки що таких немає. Навпаки, приходить 
молодь (з Мої ильного, .Сальдового з проханням: 
прийміть працювати на зазод.

ПРОФЕСІЯ
Ці прохання — ознака часу. Як і тс, що впріє 

завод поруч і і містечком спеці оспу «Зори кому
нізму» по відгодівлі великої рогатої худоби. 
Спецгоеп із його механізованим комплексом — то 
теж ознака часу, розвитку сільського господарства 
району шляхом спеціалізації і концентрації.

І якщо спецгоеп — яскравий доказ потрійності 
спеціалізації, завод своєю продукцією голосує за 
міжіосподарську кооперацію. Вона — та основа, 
на якій колгоспи району добиваються підвищення 
сфсктнзносгі і гкості роботи. Кілька цифр, які 
дають уявлений про роботу заводу. Підприємство 
за -зміну випускає 50 тонн концентрованих кормів 
для підгодівлі птиці, великої рогатої худоби, 
овець, свиней. З початку року господарства райо
ну одержали І тисячі 600 юнії корму, завод осна
щено сучасним високопродуктивним обладнанням. 
Гршерій «Гранчук, наприклад, працює водієм на 
машині ЗСК-1Э. Машина автоматично завантажує
ться сухими кормами, автоматично розвантажує 
їх в господарствах. Гіонад 25 тонн корму щодня 
роїііоенгь водій колгоспам району.

1 Іо’лпб.чеііия спеціалізації і концентрації 
на базі міжгосподарської кооперації ство
рює всім колгоспам, і дрібним, і великим, з 
різним рівнем економіки — рівні можливос- 
9 і для послідовного переходу до внеокоіи- 
тенешпіого спеціалізованого виробництва, 
неухильного зміцнення і розвитку суспільно
го господарства. — зазначається у постано
ві ЦК КПРС з питань спеціалізації.

Завод збудовано в 1975 році па польовій 
участі господарств району. Із введенням 
підприємства в експлуатацію колгоспп-пайо- 
ьнкії відповідно до кількості доставленої 
сировини одержують готову продукцію із 
процентом введення білково-вітамінних мі
неральних добавок.

Розпочато будівництво другої черги заво
ду. Стануть до ладу зерносховища місткіс
тю 3200 гони, шахтна сушилка для зерна 
потужністю 16 тонн за зміну, цех амідо-кон-

ноіо борошна, компоненту концентрова
них кормів. Через місяць колгоспи мати
муть змогу доставляти на завод подрібнену 
зелену масу. Закінчується монтаж установ
ки по приготуванню трав’яного борошна. 
Гіівгори топни муки за годину — такою б\’- 
де її потужність.

іож робітникам Василю Осадчому Любі 
Драмарешжій. Василю Шкрабаку ‘ і іншим 
комсомольцям цікаво працювати на заводі 
Ьо 1 турбот, 1 проблем. І труднощів виста
чає. Але ж і радості перемог, і гордості за 
важливість своєї праці - не позичати!

центратних добавок, гранулятор.
Про переваги кооперування свідчить хоча 

б такий факт. Поки що не кожне господар
ство має агрегати для приготування трав’я-

. ~П~»М II ІИІІ—-ПІД

Гайворонськнії районНа Фото: лабораторією 
молка Любив ІІЛСІЧПНК.

Л. КРАВЕЦЬ.

заводу керує комсо-

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

рів, пускали під укіс ешело
ни з живою силою і техні
кою ворога, висаджували в 
повітря залізничні мости, 
склади військозоі зброї, ав
томашини, виводили з ладу 
на довгий час вугільні шахти.

Коли французькі комуніст 
попередили Порика, що н:м«і 
його запідозрюють у- зв’язках з 
партизанами, він разом з боно
вими друзями втік з табору І 
утворив перший партизанськії* 
загін, який спільно з французь
ким рухом Опору’ розгорнув бо
ротьбу проти окупантів.

Базіль — так називала 
його французькі патріоті 
Його ім ям названо вулицю 
біля Бобринецького техні
куму. На учбовому корпусі 
встановлено мем'оріальну 
дошку з написом: «Тут з 
'935—1938 роках вчився Ге
рой Радянського Союзу, на
ціональний Герой Франції 
Василь Васильович Порик»- 
В актовому залі встановле
но бюст мужнього борця- 
Куточок В. Порика є в кім
наті бойової слави.

Кожної весни учні усі* 
груп технікуму стають учас
никами спортивного зма
гання на приз В. Пори
ка. Кращі спортсмени ви
борюють звання найсильні- 
иіих серед учнів середніх 
спеціальних навчальних за
кладів області у легкоатле
тичних кросах. Ось і цього 
року ім вручений перехідА 
ний кубок В. Порика і дип
лом першого ступеня.
• перший УР0*
,сторії в технікумі присвяче
ний пам’яті легендарного 
Еазіля.

Т. КУХТІН, 
‘і ієн районної ради 
ветердці3 комсомолу-

м. Бобринець.



ЛЕНІН

ЦЮ ДРУЖБУ 
ЗАПОВІВ НАМ

Ф МАЄВО ПРАПОРІВ. РІЗНОБАРВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНІIX КОСТЮ 
МІВ — МАЙЖЕ ВСІ РЕСПУБЛІКИ — РОСТІ ЗНАМ'ЯНЧЛН

ф КІЧ ПІ — ДО ПІДНІЖЖЯ ОБЕЛІСКА СЛАВИ.
ф РУТА ХЕРМАНЕ, СІЛЬВІЯ ЯКСТЕ. КІТІЯ ЕЮБЕ — УЧНІ ВЕНК- 

СЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ДОБЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛАТВІЙСЬКОЇ 
і СР.
• ДРУГИЙ СЕКРЕТАР ЗІІАМ’ЯНСЬКОГО МІСЬККОМУ ПАРТІЇ 

А. М. КУСКОВ ВРУЧАЄ СУВЕНІРІ! 'лЕРІВПНКСВІ ГРУПИ КАПЛЧІИХ- 
СІЖОЇ СЕРЕДНЬОЇ НІКОЛИ МОСКОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В. Д. ГОЛЬЦЕ-

• ЧЛЕНИ УЧНІВСЬКОЇ ВИРОБНИЧОЇ БРИГАДИ ДУСЯТСЬКОї СЕ
РЕДНЬОЇ ШКОЛИ ЛИТОВСЬКОЇ РСР АЛЬВІДОС ЗАДАВЕЧЮС і ЮНО.-' 
КУПЧНСКЛС. ВОНИ ЗАДОВОЛЕНІ ПЕРЕБУВАННЯМ НА ЗНАМ’ЯІЬ 
1ЦІІІІІ.

Фото В. КОВПАКА.

КУБОК «МК»

Кого ІСІПН. 
•нагорода?

Сьомий місяць триває обласний огляд колективів фіз
культури по впровадженню комплексу ГПО. Як відомо, у 
першому кварталі перехідний кубок «Молодого комуна
ра» вручено фізкультурникам Світлозодського заводу чи
стих металів.

Хто ж буде першим за підсумками результатів змаган
ня у другому кварталі року? Нагадуємо комсомольським 
і фізкультурним активістам, що характеристики на кращі 
колективи фізкультури в районах і містах області треба 
надіслати до редакції не пізніше 10 липня

До узаги береться:
—■ кількісний і якісний показник у підготовці значків« 

ці в;

— показники кращих спортсменів під час 1-го етапу 
змагань з багатоборства ГПО на призи «Комсомольской 
правды»;

— робота спортивних секцій: масовість, майстерність 
^Спортсменів;

— змагання в колективі фізкультури, участь у район
них і обласних змаганнях;

— будівництво нових і використання наявних спортив
них споруд;

—• пропаганда фізкультури і спорту, нормативів ком
плексу ГПО серед молоді;

спортивно-масова робота за місцем проживання, з 
Допризозною молоддю.

• П’ЯТЕ КОЛЕСО • П’ЯТЕ КОЛЕСО О П’ЯТЕ КОЛЕСО

Чим Ясь косу мантачив
І.

Усі зупинилися біля чепурного 
будиночка, обнесеного невисоким 
густим парканом.

— Тут... — видихнув Петько. — 
Якщо і в діда Семена немає, то
ді.., — і він безнадійно махнув ру
кою.

На цей раз навіть великий опти
міст ГІаня Сорокопуд (він лише 
нещодавно став на комсомоль
ський облік у Кулнківському рай
комі) нічого не сказав. Та й що 
казати. Сьогоднішня поїздка — 
тридцять сьома за тиждень. І з 
кожною шанси ку.тиківськнх ком
сомольців обігнати на зелених 
жнивах сусідів з Комарівкп ка
тастрофічно падають. А ще тиж
день тому будувалися такі плани! 
По-перше, одноголосно затвердили 
на бюро Паню Сорокопуда ко
мандиром загону «Жнець». По- 
друге, дістали в сусідній області 
сорок кіс. Не коси, а блискавиці! 
На сонці виблискують, ніби шаб
люки. Одна біда — тупі.

— Мантачити треба.., — статеч
но зронив дід Гуля, до якого рай- 
комівці ринулись па консультацію. 
Всього за три години розтолкував 
він їм. що таке мангачка. Правда, 
не без допомоіи онука, інженера- 
коиструктора, коїрий хоч і ніколи 
не бачив маїїтачкп. однак, з діло
вого опису зумів викреслити її в 
чотирьох проекціях. 11а жаль, 

9 більше дід Гуля кулнківцям допо

могти нічим не зміг. Косу хоч і 
мав, але гострив її з горем-бідою 
бруском...

— Як пощастить знайти, — 
скромно сказав дід, — мені хоч на 
п'ять хвилин... Г’а, хлопці? Дасте?

— Не сумнівайтесь! — оптиміс
тично завірив тоді його Паня. Ех, 
коли б то знати, що справа так 
обійдеться...

Вся надія тепер in діла Семе
на... Останній двір останньою в 
Куликізському районі села...

Почали здалеку. Запитали; чи 
має дід Семен косу. 1 коли почу
ли: «Аякже.., Маю... Як же без 
неї...», то, мабуть, ще хвилин з 
п’ять тішились надією, боячись 
новим запитанням перекреслити 
свої сподівання. Та дід і сам здо- 
гадався. Неначе думки прочитав, 
потягнув раз—-другий шпарку, а 
потім ніби ніж у серце Пані за
стромив:

— Коса то є, а от маїїтачкп... 
Чого нема, того нема. Була... у 
п’ятдесят третьому році. Не в 
мене, правда, а в кума Петра... 
Стерлася.

«Все... Кінець. Не виправдав до
вір'я». — картав себе дорогою до 
райкому Паня. — Отак підвести 
всіх. І це після того, як вдалося 
нарешті стати па облік. Доведе
ться таки йти до першого щоб 
вліпив догану — може, тоді по
легшає... Єдиний вихід...».

У коридорі похнюпленої о Соро
копуда перейняв Федот.

— Ура! Пашо, ми врятовані від 
поразки! У них теж... Уявляєш, 
гони... Ха-ха... Ми тут з піт вали
мось... А вони... У них...

— Та що трапилось! — не стер
пів великий оптиміст, не здога
дуючись. про що йде мова.

— У комарівців... теж немає... 
маитачок... — радісно видихнув 
Федот Пропнра. — Немає жодної, 
як і в нас. Ми врятовані! Вони 
нас не переможуть! Дійшло?

Обличчя Пані Сорокопуда про
світліло. Він більше не хотів 
одержувати дотану. Тепер знав, 
що скаже першому...

II. ■
Папі Сорокопуду доля врешті- 

решт підказала вихід з безвихід
ного становища. А що ж робити 
молоді Кіровоградщшш, яка гак і 
закінчує зелені жнива тупими ко
сами. Бо ж маїїтачкп давно зникли 
з прилавків магазинів, а як не кру
ти, в деяких місцях траву на зеле- 
пий корм нічим не скосиш, окрім 
коси.

То хто ж винен, що зникли 
маїїтачкп? Торгівельники? Поста« 
чальнпкн? Може, треба зверну
тися до «Піснярів», щоб узнати, 
чим Ясь косу маніачив, коли зби
рався косити ісошоїііипу? А може 
перейняти Пашні досвід і понадія
тися. що одесити теж не дістануть 
маитачок?

10. ДМИТРЕНКО.
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ВОЛЕЙБОЛ. П'ять днів 
спортивний з;-.л Кіровоградсько
го МЕДИЧНОГО учи ІІІІДЛ був від- 
даннії у розпорядження люби
телів цієї гри. Тут проходили 
зональні змагання у залік п'я
тої спартакіади медичних пра
цівників України. У поєдинках 
брали участь сп іртлківсььі ко
лективи Кіровоградської. Він
ницької. Черкаської, Житомир
ської, Полтавської обчг.сгей. 
Жіноча команда Черкащини 
піднялася на нищий щабель 
п’єдесталу псшаїщ. Друга схо
динка дісталася вінничанам, а 
третя — кірогоградкам. Напру
жено проходили матчі серед 
чоловіків В останньому поєдин
ку за звання переможця цього 
турніру зустрілися вінничани і 
кірог.оградці. які до цього не 
мали поразок. Перемогу З ра
хунком 3:0 'добули спортсмени 
Поділля. Другими Гуля пани 
земляки, а третіми — полтав
чани.

ф БАГАТОБОРСТВО ГПО. 
Ці поєдинки були останніми в 
програмі Спартакіади-77 товари
ства «Трудові резерви». Вони 
проходили на спортивних базах 
села Дмитрівни Зііам'япського 
району. У них втяли участь ві
сімнадцять колективів фізкуль
тури. В командному заліку 
сильнішими стали: у-групі мі
ських профтехучилищ — юнаки 
чеіьертого Кіровоградського і 
дівчата сьомого Олександрій
ського. к серед сільських — 
учні першого Олександрійського 
і учениці шостого ЇІовгороДків- 
ського. У грені ТУ перші місця 
дісталися С.ігатойорцям першо
го і бат ісі'орці'м четчерюго 
училищ обласного центру.

6 липня
ПЕРІВ А ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини, я.Ь) — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Однії за всіх, 
всі за одного». 10.ІЗ — К. т. 
«Клуб кіпоподорожеіі». II 15— 
«Екран молодих». «Будемо 
міііїстрагін». 14.00 — Докумен
тальні фільми. 14.45 — М. Нек
расов і росінсі ка народна піс
ня. 15.25 — К. т. «.Ми знайоми
мося з природою». 15.50 — Те
лефільм для дітей. «Пригоди 
пса Цивіля». З і 4 серії. Пі.45
— К. г. «Винахідник». 17.15 —
«.Музичний антракт». 17.30 — 
«Соціальний портрет колекти
ву шахти < Кочегарка». Пере
дача 3. 18.00 — «-День за
днем». (Кіровоїрад). 18.15 — 
К. т. Тираж «Спорілото». 18.25
— К. т. «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 18.35 — 
« Кіровоград.цина спортивна». 
(Кіровоград). 19.00 — К. т. До 
(>і!-річчп Великого Жовтня. 
«Радянська Киргизія». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. Слово 
Андронникова. «Тагільська 
знахідка». 12.35 — К. т. Чем
піонат СРСР з плавання. Гіо 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Для дітей. «Мереживо тан
цю». 10.3(1 — «Здоров’я». 11.00
— Новини. 11.55 — Докумен
тальний фільм «Чим багата 
ліодціїп». 15.50 — Па допомо
гу абітурієнтам. «Київський 
політехнічний інститут». 16.00
— «Таланти твої, Україно». 
Виступає іі.іродіїпй жіночнії 
хор «Берізка». 17.00 — «Що
денник соціалістичного зма
гання». 17.15 — «Відгукніться, 
сурмачі!». 18.00 — «Міжнарод
не життя». 18.30 — «В ефірі— 
пісня». 18.45 — «Сільськогос
подарський тиждень». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — І. Кальман. 
«Сільва». Вистава. 20 45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Продовженій 
вистави. Під час перерпи — 
новини.

7 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Повніш. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Мультфільми.

9.50 — К. т. Кіноцрограма для 
дітей. «Др'сирула.'іі-иики». 
10.4.'»— К. г. «Ваша біографія. 
Рік 1953». !5.25 — «Екран мо
лодих». 16.16 — «Золоті зірки 
України». Кіікніаркс. 10.25 — 
«З піснею у серці». Концерт. 
17.00 — 'Тваринництво—удар
ний фронт». 1 7.30 — «Соціаль
ний портрет колективу шахти 
«Кочегарка». Передача 4. 18.00
— ..Обіояорюсмо проект Кон
ституції ( Р< Р*. (Кіровоград).
18.25 — «Наука сьогодні». 
18.55 — Концерт Київської чо
ловічої хорової капели (Кіро
воград). 19.25 — К. т. «Обгово
рюємо проект Конституції 
СРСР». 19.40 — Фільм «Спра
ва № 306». 21.00 — «Час». 21.30
— Телефільм «Георг Огс і опе
ра». 22.25 — К. г. Докумен
тальний телефільм «В краю 
лотосів». Но закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.00 - 
Кііюіцкіграма. 15.00 — «На 
батькізщипі Джека Лондона».
15.30 — Концерт. Ні.15 — «У 
Центральному дитячому те
атрі». 16.45 — «Шахова шко
ла». 17.15 — «Концертний зал 
телестудії «Орля». 18.00 —
Реклама, оголошення. 18.30 — 
«Обговорюємо проект Консти
туції СРСР». 18.50 — «Естрад
ні мелодії». НІ.00 — Вісті. 19.30
— «Твоя життєва позиція». 
Передача 2 20.20 — «Д ія вас. 
трудівники ланів». Концерт.
20,50 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — Теле
фільм «Лев Гурнч Синичкін». 
22.45 — Ііопиіііі.

8 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00— 

Кіноііарис «Крила». 10.45 — 
Фільм-концсрт «Вздовж по 
річці». 11.00 — К. т. Новини. 
11.15 — К. г. «Естафета по
лум’яних років». Відсофільм 7. 
Г2.2О — Для дітей. Лялькова 
вистава. 14.00 — К. т. Доку-' 
ментальний телефільм «Тра
са». 14.25—-• Російські мапдрів- 
іінки і дос іідіїики». 14.55 —
«Творчість Б. .Лаціса». 15.40 — 
Телефільм для дітей. «Приго
ди пса Цивіля». 5, 6, 7 серії 
17.00 — К. т. Для дітей. «Олі- 
пець-мл.іювсць». 17.30 — «Со
ціальний портрет колективу 
шахти «Кочегарка». Псрсда-

•і.і 5. 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — К. т. 
«Веселі нотки». 18.30 — Доку- 
пк'іііа.ті.пиіі телефільм «Сво
бода» беї маски». J9.30 —
«Барвисте перевесло». Коп- 
церт-нарис про танцювальний 
ансамблі, Коміїапіївського ра
йонної о І удннку культури. 
(Кіровоград). 20.00 — К. т. 
«Наша біографія.’ Рік 1954». 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
«Арг.тото». 22.20—К. т. Мульт
фільми для дорослих. 22.55 — 
К. т. Чемпіонат СРСР з пла
вання. Но закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.Ю — Гімнастика. 
і'.ЗО — Фільм «Справа № ЗОЯ».
10.50 — А. Хачатурян. «Сюїта 
з балету «Гаяне»'. 11.05 — До
кументальний телефільм «Ма
карови». Ні.00 — На допомогу 
абітурієнтам. «Київський полі
технічний інститут». І6.30 — 
«Камерний концерт». 17.00 — 
«Москва і москвичі». 17.30 — 
«Візерунки» 18.00 — Реклама, 
оголошення. 18.15 — «Україна 
жииііує». 18.30 — «Маршрута
ми туристського літа». 19.00— 
Вісті. 19.30 — «Основний За
кон Вітчизни». Передача 2. 
«Держава і особа». 20.00 — 
Концерт Державного жіночо
го вокально-хореографічного 
ансамблю < Гаврі«». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час*. 21.30 — Міжнародна 
кііюпрограма «Глобус*. 22.45 
— «Танцюйте з памп» 23.15 — 
ІІОВІІІІИ.

9 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9. Іч — К. т. Гімнасти
ка 9.30 — К. т. «Умілі руки». 
10.00 — «Для вас, батьки!».
10.30 — К. т. «Райкова пош
та». 11.00 — К. т. «Розповіді 
про художників». 11.30 — До
кументальні фільми. 12.00 — 
К. г. «Музичний абонемент».
12.25 — К. т. Тслеклуб «Моск
вичка». 13.35 — К. т «За без
пеку руху». 13.50 — К. т Те
лефільм для дітей. «Вальчниі 
вітрила». 15.00 — К. т «Здо
ров’я». 15.30 — К. т. Мульт
фільми. 16.00 — К. т. «Поради 
і життя». 16.30 — К. т. Кон
церт академічного хору росі'і- 

сі.ної пісні ЦТ і ВР. 17.00 — 
К. т. Документальний теле
фільм 'Океан». 18.00 — Нови- 
пн. 18.15 — К. т. «Піспи-77». 
18.45 — К. т. «Обговорюємо 
проект Конституції СРСР». 
19.00 — К. т. Кубок СРСР з 
футболу, чверть фіналу. Під 
час перерви — тираж «Спорт
лото». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Заключний концерт фес
тивалю мистецтв «Білі ночі». 
(Ленінград). По закінченні — 
ІІОВІІІІИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
Для дітей. Онсра-казка М. За- 
н.ілішиїїа «Коли друзі є». 11.00 
— Нопііііи. 11.15 — «Суботній 
репортаж». 11.45 — Мульт
фільми. 12.05 — «Славою овія
ні». 12.50 — «Обговорюємо
проект Конституції СРСР». 
11.05 — «Жовтневий заспів». 
Випуск 27. 13.40 — В. Панова. 
«Вірність». Вистава. 16.05 — 
Гірої рама науково-популярних 
фільмів. 16.55 — Концерт май
стрів мистецтв Дніпропетров
ського театру опери та балету.
17.50 —і «Сатиріїчііиіі об'єк
тив». 18.15 — Концертний зал 
«Дружба». Ансамбль пісні і 
танцю Північної Осетії. 19.00— 
Вісті. 19.30 — «Наша біогра
фія. Рік 1951». 20.30 — «Ма
ленький концерт». 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.30 — «Моя дружи
на — бабуся». Телефільм. 
22.35 — «Зустрічі з піснею». 
(Лауреат міжнародного кон
курсу Є. Душанов. Болгарія).

10 липня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Бу
дильник». 10.00 — К. т. «Слу
жу Радянському Союзу!». 
11.00 — К. г. Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з Героєм 
Соціалістичної Праці академі
ком І. В. Метрпііовіїм. 12.00 — 
К. т. «Музикальний кіоск».
12.30 — «Сільська година».
13.50 — Фільм «Балада про 
солдата». 15.10 — К т. Сьо
годні — День рибалки. 15 40 — 
К. т. Музична проірама до 
Дня рибалки. 16.25 — К. т.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНІіОК,

Міжнародна панорама. 17.00-« 
К. т. «Клуб кінонодорожей»; 
18.00 — ІІовіїни. 18.15 — К. т. 
Мультфільм «Лісова хроніка».
18.25 — К. т. Документальний 
телефільм «Блакитнії ьален- 
дар». 19.00 — К. т. Кубок 
СРСР з футболу, чверть фіна
лу. Під час перерви — «Радян
ський Союз очима зарубіжних 
гостей». 21.00 — «Час». 21.30— 
К. і. Концерт народного ар; 
тисга СРСР Святослава Ріх- 
тепа. 22.15 — Чемпіонат свНу 
з мотогонок на гаревііі доріж
ці. Півфінал. (ЧССР). По за
кінченні — ПОВНІШ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00-т* 
Телефільм «Мищук». 11.10 — 
Екран молодих. «Господарі 
землі». 11.50 — «Сьогодні 
День рибалки». (Кінонрогра- 
ма) 12.10 — Для дітей. С. Ми
халков. «Зайка-Зазпавка»Ви
става. 13.20 — «Письменник і 
час». 13.40 — «У ритмі тан
цю». 14.25 — «Слава солдат
ська». 15.25—«Сільські обрії». 
16.10 — Естрадний концерт. 
16.55 — «Гак у нашому роду 
повелося». Вшанупаїшіі ди
настії моряків Шарових. 17.40 
— «У світі рослин». 18.30 — 
Вісті. 19.00 — Кубок СРСР з 
футболу, чверть фіналу. «Зо
ря» (Ворошиловград) — «Пах,- 
таьор» (Ташкент). Під час 
перерви — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 -- 
«Наші гості». Зустріч з акто
рами Алма-Атіпіського дгр,- 
жавного академічного театру 
ім. М. Лєрмонтова. 22.30 
«Пісні О. Г.кімяна». По закін
ченні — полини.
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«ГОВІЛІІНідаТ

НАШІ ЮНІ
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ

ТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ВСТУПАНІЕ Б КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2. ЯКЕ 1ОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ сК1РОВОГРЛДВЛЯ<Б’/Д> — найбільшої 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком навчання училище 
готує сгсгірріз (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, сспітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), мулярів— 
монтажників конструкцій, штукатурів, лицювальників- 
плитковикіе, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із річним строком навчання — лицювальни- 
НІВ-ПЛИТКСЕИКІВ.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ, 
ЩО МАЮТЬ ОСВІІУ 3 \ 8-10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
еони одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання в закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої

Одеський ордена Трудового Червоного Прапоргг 
мол іте х и і ч и и й і нет и тут«2

ЄДИНИЙ вищий учбовий 
заклад, який гот^є па фа
культеті атомної енергетики 
інженерів з спеціальностей:

— атомні електростанції 
та установки;

— технологія води і пали
ва на теплових електростан
ціях;

— дозиметрія і дозимет
ричні прилади.

У 1977 ропі в інститут 
оголошено прийом на ці та 
інші 22 спеиіальїіості вось
ми ф акул вісті а — маши по
гудів ний, механіко-техпо- 
логічний, хіміко-технологіч-

Наша адреса » телефони
Гатста виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

ЗЇ6050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 19195. Обсяг 0>5 друк, ари.

Д РУ .3 II
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність 
учні Едоскоічалюють під керівництвом досвідчених тре
нерів, майстрів спорту С?СР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ви
щих і середніх навчальних закпадів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені до вищих і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної осг.іти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, аагобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, довід
ки з місця проживання і про склад сім’ї, медичну до
гідну (ферма № 2Б6), вісім фотокарток розміром 
3X4 см.

Початок занять — зі вересня.
Адоеса училища: 316026, м. Кіровоград, вуя. Черво- 

нсзорівська, 23. Телефон 2-38-49.
Їхати до училища: автобусами №№ 2, 14 — до зу

пинки «Вулиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом № 2 — до зупинки «Буддеталь» чи 
«Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ.

шій, теплоенергетичний, 
електромеханічний, радіо
технічний, автоматики і об
числювальної техніки, інже
нерно-економічний.

Прийом документів по 
31 липня.

Вступні екзамени прово
дяться з 1 по 20 серпня.'

Адреса інституту: 270014, 
м. Одеса, проспект Т. Г. 
Шевченка, І, приймальна 
■комісія. Телефон 28-82-06.
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(Одеське шпце ІВНКЄІ(Є|ІІО<^ 

морське у »1И Л Bt I!fcE$

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ г

НА 1 КУРС ДЕННОГО НАВЧАННЯ ■
Курсанти Одеського вищого інженерного училища 

(ОВІМУ), яке е вищим технічним навчальним за
кладом, перебувають на повному державному забез
печенні. і

В училище приймаються громадяни СРСР чолові
чої статі, віком до 35 років, які мають середню Освіту 
і задовольняють римоги, нсіановлені для плав* 
складу сулен морського флоту

ОВІМУ гогує інженерів морського флоту цля ро- 
Гоїті на суднах (і.с-певажно закордонні плавания), па" 
підприємствах і організаціях морського транспорту.

Заклад має такі факультети:
судноводійський — готує інжснсрів-судноводіїв за 

спеціальністю «Судноводіння на морських шляхах»,’. 
«Судноводіння на морських і внутрішніх водних 
шляхах». Строк кавчання — 5 років і.7 місяців;

судіїомсханічпиїї — гогує інжевсрів-судномехапіків 
за спеціальністю «Експлуатація суднових силових^к 
установок». Строк навчання — 5 років:

електромеханічний — готує інженерів-електромеха
ніків за спеціальністю «Експлуатація судновою елек
троустаткування». Строк навчання — 5 років; і 

автоматики — готує інжснсрів-теплоснсргсгиків ЗД 
спеціальністю «Автоматизація теплоенергетичних 
процесів суднових силових установок». Строк навчан
ня — 5 років. )

Заява про прийом надається на ім’я начальника 
хчп.тіпца за єдиною формою д ія вступників до вузів 
СРСР. Ло заяви додаються: документ про середин1) 
освіту (оригінал); характеристика для вступників до 
гузу; витяг з трудової книжки (для працюючих), за- 
іірепиГі адміністрацією підприємства чи закладу; 
анкета (заповнюється в училищі); медична довідка 
(форма № 286); чотири фотокартки (розміром 
3X4 см); паспорт, військовий квптої: (або приписне 
сііідоцтбо), комсомольський (партійний) квиток 
пред’являються вступниками особисто. Правила при
йому і програми загальні для вузів країни.

Приймання заяв, медичний огляд, вступні скламс; 
ни. а також зарахування в склад курсантів відбу
ваються в г.ікі строки: (-4-

приймання заяв — з 20 червня по ЗІ липня. '
Медогляд — з 5 по ЗО липня.
Вступні екзамени — з І по 20 серпня.
Зарахування в склад курсантів — по 25 серпні. / 
Вступники складають екзамені! з фізики (усно), на? 

тематики (письмово й усно), російської мови і ЛІТО* 
р.-'Турп (твір).

На час екзаменів іногородні забезпечуються бея- 
коїптоїшпм гуртожитком і організованим платним 
харчуванням.

Лареса училища: 270029, м. Одеса, вул. Дідріхсо? 
на, 13, v

КОМАНДУ ВЛ Н ня УЧ и л ИЩА.
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